Giraff Technologies väljer Qnab System AB som ny sälj- och support partner
för södra Sverige

Västerås den 20 februari 2015
Giraff Technologies AB meddelade idag att Qnab System AB blir deras nyaste
försäljnings- och supportpartner för sin prisbelönta Giraff tillsynsenhet. Qnab System
kommer att marknadsföra och ge löpande support kring enheten. Kunder är
kommuner och andra vårdorganisationer i södra Sverige.
"Vi är glada att kunna för våra kunder presentera Qnab System som vår
samarbetspartner", säger Stephen von Rump, VD på Giraff Technologies. "Det finns
innovativa kommuner i denna region, som vill implementera moderna tekniska
lösningar för vård och omsorg i hemmen som Giraff. Vi är ett utvecklingsföretag och
det är svårt för oss att ge support till kunder i hela landet. Qnab System ger det
stödet till våra kunder. De förstår marknaden och de utmaningar dessa kunder möter
vid övergången till ny teknik och ny teknik är nödvändig om vi skall kunna fortsätta att
tillhandahålla högkvalitativ vård i hemmen."
"Vi är mycket nöjda med att kunna erbjuda marknaden en så kostnadsbesparande
produkt som Giraff", säger Villy Olsson, VD för Qnab System AB.
"Vi väljer att arbeta med Giraff Technologies eftersom vi har samma uppfattning om
hur man ska möta kommande utmaningar inom äldreomsorgen och hemsjukvården.
Tillsammans med dem fortsätter vi vårt arbete med att skapa ett utbud av tjänster för
kommuner och andra vårdorganisationer. Vårt fokus är att erbjuda lösningar som inte
bara är bra verktyg, de skall även förbättra livskvaliteten för vårdtagarna."
Partnerskapet är redan på plats och kunder i denna region som är intresserade av att
lära sig mer om Giraff tillsynsenhet kan kontakta Qnab System direkt på
http://www.qnab.se/ .
Om Giraff Technologies
Giraff är en tjänst och produkt som med rörlig bildtelefoni ger omedelbar närvaro hos
en vårdtagare. Konceptet är särskilt utformat för vård och omsorg i hemmet. Det ger
vårdgivarna möjlighet att praktiskt taget gå in i ett hem från sin dator/surfplatta och
där genomföra ett besök, röra sig fritt precis som om de var fysiskt där. Vårdgivare
kan använda Giraff till att inleda social kontakt med den/de boende; hantera
vårdaktiviteter som medicinering, utföra daglig och nattlig tillsyn, bemöta en akut
situation som ett larm, eller helt enkelt en begäran om ett besök av den boende.
Produkten kan kompletteras med utrustning för insamling av biometriska data. Giraff
levereras med stödverktyg för vårdorganisationen inklusive en kunskapsbas för
planering och genomförande inklusive ekonomiska modeller. Det finns nu över 140
Giraff distributioner i 10 EU-länder och företaget har en snabbt växande kunskapsbas
om hur man använder denna teknik för att förbättra livskvaliteten för äldre och
förlänga den tid de kan leva tryggt hemma.
Om Qnab System

Qnab System AB är ett företag med många års erfarenhet av systeminstallationer
och löpande underhåll och support. Vårt nätverk av IT-specialister och ingenjörer har
installerat mer än 1 200 datoriserade arbetsplatser över hela Sverige.
Systemlösningarna som vi erbjuder är lätta och snabba att lära sig och vi ger
fullständig utbildning före installationen. Vi vet att för ett datorsystem skall upplevas
som fungerande krävs god support av leverantören. Alla våra installationer innefattar
avtalsmässig support och löpande utbildning för nytillkommande personal.

